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ROMANIA  
JUDETUL SĂLAJ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI NUȘFALĂU 

 
 

PROCES – VERBAL Nr. 11 
Incheiat azi 24 septembrie  2019   

 
 în sedintă extraordinară a Consiliului Local, convocată de primarul 
comunei Nușfalău prin Dispoziţia nr. 322  din 24 septembrie 2019  
Se face apelul  nominal al consilierilor, cu respectarea prevederilor art. 133 
alin (2)  lit. a din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul Administrativ 
Sunt prezenti 13 consilieri din totalul de 13 , ce compun actualul consiliu 
local. 
Consilieri  absenți : nu sunt 
Din proprie initiativă la această ședintă nu participă nimeni. 
 
Din partea compartimentului de contabilitate participă doamna contabilă Ambrus 
Piroska. 
Şedinţa este statutară, sunt îndeplinite prevederile art. 137 alin (1) din OUG nr. 
57 din 2019 privind Codul Administrativ  
Din oficiu sunt prezenți: Primarul comunei domnul Mate Radu, viceprimarul 
comunei domnul Torkos Csaba si secretarul  general  comunei D-na Rad Maria-
Elisabeta.  
Domnul președintă de sedință, Forizs Laszlo, salută prezenta domnilor consilieri 
la  sedință. 
In conformitate cu prevederile  art. 138 alin (15) din OUG nr. 57 din 2019 privind 
Codul Administrativ procesul verbal  si documentele  şedinţei ordinare , din data 
de 5 septembrie 2019,  au fost prezentate consilierilor,  cu posibilitatea contestării, 
continutului procesului verbal şi menţionarea exactă a opiniei  exprimate în şedinţa 
anterioară , dacă este cazul. 
Nu sunt  obiecţii cu privire la modul de redactare  a procesului verbal , se votează 
în unanimitatea.  
Procesul-verbal şi documentele care au fost dezbătute în şedinţă, se depun într-
un dosar special al şedinţei, numerotat, semnat şi sigilat de preşedintele de şedinţă 
şi de secretarul general al comunei , după aprobarea procesului-verbal, conform 
reglementărilor de la art. 138 alin (16)  din OUG nr. 57 din 2019 privind Codul 
Administrativ.  
Procesul verbal se postează pe pagina oficială a  primariei. 
In conformitate cu prevederile art.135 alin (1) din Codul administrativ, proiectul 
ordinii de zi  se redactează de către secretarul general al comunei,și 
compartimentele de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, ca 
anexă la documentul de convocare la propunerea primarului,  în condițiile legii și 
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se aprobă cu majoritate simplă  la propunerea primarului,  care a cerut 
convocarea consiliului local ( art. 135 alin 7- din Codul administrativ) 
Se prezintă proiectul de hotarare : 
 
 

 
1.Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 
Se supune la vot proiectul ordinii de zi,  se votează în unanimitate.  
În unanimitate se adoptă ordinea de zi pentru ședința extraordinară. 
Nefiind alte probleme la partea introductivă , se trece la discutarea primului punct. 

 
1. Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 

La acest punct al ordinii de zi proiectul de hotarare este inițiat de primarul 
comunei domnul Mate Radu. 
Proiectul de hotarâre este însoțit de referatul de aprobare, ca instrument de  prezentare 
și motivare,întocmit de primarul comunei. 
Raportul compartimentului de resor a fost întocmit de doamna cantabil Ambrus Piroska. 
Din cele prezentate , rezultă că modificările la buget sunt datorate unor virări de credite 
între capitole bugetare. Modificările evidențiate  în anexa la proiectul de hotarâre , este 
necesară pentru achitarea datoriilor la lucrarea de Modernizare cămin cultural Nușfalău. 

Nu sunt obiectii din partea consilierilor în acest sens.  
Se prezintă proiectul de hotarâre inițiat de primarul comunei.  
Se supune la vot. Se votează în unanimitate. 

Cu 13 voturi pentru se adoptă HCL nr. 47 din 24 septembrie  privind 
rectificarea bugetului local pe anul 2019 

Nefiind alte probleme la acest punct al ordinii de zi , se trece la diverse. 
Domnul consilier Forizs Laszlo aduce în atentie consilierilor, un inconvenient al 
trotuarului de pe str. Ady Endre unde existenta unei trepte de aproximativ 20 cm ,  ar 
trebui modificat prin turnarea unui plan înclinat. 
O altă problemă ce trebuie rezolvată este legat de trecerea de pietoni din fata scolii cu 
clasele I-IV, unde mijloacele de transport angajate în trafic circulă cu o viteză mult prea 
mare și pun în pericol siguranța copiilor care traversează drumul. 
Legat de această problemă consilierii fac diferite propuneri: 
Doamna consilier Imre Simona propune mutarea dtrecerii de pietoni în dreptul 
intersectiei cu str. Mare 
O altă contribuție la reducerea forțată a vitezi ar fi prin montarea de plăci pentru 
denivelarea drumului , asa zisele ”polițist culcat” 
Nefiind alte probleme inscrise pe ordinea de zi , ședinta se încheie. 
 

          PRESEDINTE                                               SECRETAR      
            
                 FORIZS LASZLO                                  RAD MARIA-ELISABETA 


